
VILL DU STÄRKA UNGA GENOM INNOVATIVA LÄRANDE
AKTIVITETER?

Awesome People grundades 2013 i Örebro och arbetar med aktivt lärande, innovativa

projekt och utveckling av nya metoder och verktyg för att stärka människor, främst unga - en

lärandeaktivitet i taget - för att människor ska kunna skapa en bättre värld för sig själva, för

andra och för planeten. 

Hos oss kan man delta i samhällsförändrande projekt lokalt, regionalt, nationellt och

internationellt. Vi är Eurodesk-kontor vilket betyder att vi informerar om ungas möjligheter

att uppleva Europa. Vi är aktiva i Eramus+programmet och Europeiska solidaritetskåren där

unga har möjlighet att kostnadsfritt träffa andra unga i Europa genom ungdomsutbyten,

utbildningar och som volontär. Vi är den lilla organisationen med stort hjärta och

engagemang med en mångfald av projekt och aktiviteter för att skapa ett bättre samhälle

och stärka individer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

 
 

WE MAKE PEOPLE BE AND FEEL AWESOME
ONE LEARNING EXPERIENCE AT A TIME

KEYS 2 SDG'S
Awesome People startar upp projektet Keys 2 SDGs (Sustainable Development Goals) med

finansiering av Arvsfonden. Projektet är 3-årigt och startar 1 feb 2022 och avslutas 31

januari 2025. I projektet kommer vi att arbeta med vår metod portabla lärande escape

rum där vi tillsammans med samarbetspartners såsom skolor kommer att engagera unga att

lära sig om hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att skapa ett lärande escape rum

om varje hållbarhetsmål. I projektet kommer vi också skapa ett Toolkit om hur varje individ

kan hjälpa till att uppfylla varje mål. 

Vi vill i projektet skapa en mer hållbar värld genom en engagerande och interaktiv metod för

lärande. För Awesome People blir det också ett tillfälle att lära ut metoden till lärare och

ungdomsledare som vill använda sig av metoden, speciellt i anknytning till att lära ut om

hållbarhetsmålen.

Nu söker vi en projektledare på 100% som i nära samarbete med övrig personal ska arbeta

med projektets olika aktiviteter.

 

 



OM TJÄNSTEN

Övergripande ansvar för att projektet bedrivs enligt projektbeskrivningen och att

resultatmål nås.

Planera och genomföra fysiska möten, till viss del på kvällar och helger.

Marknadsföring mot potentiella deltagare, inom och utanför Awesome People.

Identifiera, sammanställa och förmedla relevant information till deltagare 

Uppföljning och rapportering till finansiärer och samverkanspartners.

Löpande projektdokumentation och administration

Du kommer bland annat jobba med:
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KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
 

Erfarenhet av att arbeta med målgruppen unga.

Mycket god förmåga att formulera text och budskap på svenska och engelska.

Är lyhörd och kreativ vad gäller att utveckla och tillämpa metoder och arbetssätt.

Förmåga att möta, inspirera, och utveckla människor utifrån ett flexibelt och coachande

förhållningssätt.

Vara en inspirerande ambassadör för en verksamhet vars värdegrund du tror på.

Erfarenhet av och förståelse för arbete i ideella organisationer.

Är kunnig och bekväm i att arbeta med sociala medier som kontaktyta. 

Kunskaper inom grafisk formgivning

Erfarenhet av att arbeta i en projektstruktur med god vana av planering och

administration

Meriterande

Som person är du driven, självgående, initiativrik och engagerad. Du tvekar inte att ta tag i

de arbetsuppgifter som behöver göras, även när de ligger utanför ditt fokusområde. Du tror

på individens eget ansvar och inneboende resurser. Du föredrar verkstad framför snack, du

är en som får saker att hända. Du har en humanistisk människosyn, demokratiska värderingar

och bemöter människor på ett positivt sätt. Du driver på för att få saker gjorda och gillar när

det är fullt upp. Du sporras av högt uppsatta mål. Du tycker om att hjälpa andra. Du gillar

att jobba efter eget huvud och av att bygga upp nya saker. Du gillar att jobba

projektbaserat. Vidare trivs du med att jobba tillsammans med andra och brinner för

lärande och att stärka unga precis som vi! Du är en person som ständigt vill lära dig nya

saker och självklart tycker att det ska bli roligt att arbeta med metoden lärande escape rum!

På Awesome People får du en unik möjlighet till både personlig och professionell utveckling i

en internationell miljö. 

 



ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2021-12-31. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din

ansökan. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev och skickas till

contact@awesomepeople.se. Vi uppskattar att du döper dokumenten med för- och

efternamn samt laddar upp dem i PDF-format.

Eventuella frågor ställer du till:

Karin Wouda, Verksamhetsansvarig Awesome People 072-85 86 672

karin@awesomepeople.se

Läs mer om oss på

www.awesomepeople.se

 

 

VILLKOR

Arbetsgivaren är Awesome People med placeringsort Örebro men arbetet kommer att ske

på olika orter i Örebro län. Tjänsten är en projektanställning med tillträde 1 feb 2022 och

sträcker sig fram till och med januari 2025. Viss arbetstid förlagd till kvällar och helger

ingår. Vi eftersträvar mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrunder och

erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande om du har körkort och

tillgång till egen bil samt ett brett nätverk i Örebro län.
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